Księża na walizkach. Odchodzą proboszczowie, zmiana w
diecezjalnej rozgłośni
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O ile zmiana w skierniewickiej parafii dla nikogo nie powinna być zaskoczeniem, o tyle społeczność Makowa z trudem przyjmie decyzje. Ks.
Wasilewski tutejszą parafię objął dwa lata temu , wcześniej był wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchowym w Łowiczu.

Biskup łowicki Andrzej Dziuba dokonał (25 czerwca) zmian kadrowych wśród księży. Ksiądz
prałat Jacek Bereziński, dotychczas proboszcz parafii NSPJ (os. Widok) został zwolniony z
urzędu, w parafii zamieszka jako emeryt. Na urzędzie zastąpi go ks. kanonik Sławomir
Wasilewski, proboszcz par. św. Wojciecha w Makowie.
Parafię w Makowie obejmie ks. kan. Tadeusz Jaros, dotychczas proboszcz par. w Dmosinie (przez
11 lat pełnił funkcję ojca duchownego dek. Głowno, od 2006 r. pełnił urząd proboszcza), tym samym
zostanie dziekanem dekanatu Skierniewice – św. Jakuba.
Decyzją biskupa łowickiego, na terenie naszych powiatów, na emeryturę przeniesieni zostaną
proboszczowie: ks. prałat Jacek Bereziński z par. NSPJ w Skierniewicach (zamieszka
dotychczasowej parafii), ks. Józef Chojnicki z parafii w Białyninie (zamieszka w Domu Księdza
Seniora w Sochaczewie), ks. kan. Andrzej Kamiński z parafii pw. Św. Antoniego z Padwy w
Babsku (zamieszka w par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej), ks. prał.
Stanisław Lech z kościoła Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie (zamieszka w par. św.

Andrzeja w Łęczycy).
Z urzędu zostali zwolnieni (bez mianowania w innych parafiach) ks. Marek Wyszomierski,
proboszcz parafii pw. Św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie oraz ks. Zbigniew Borkowski (par. św.
Michała w Puszczy Mariańskiej).
Opróżnione parafie obejmą mianowani na proboszczów następujący kapłani:
ks. kan. Domański (zwolniony tym samym z urzędu proboszcza par. pw. MB Nieustającej
Pomocy w Łowiczu) – par. Wniebowstąpienia w Żyrardowie,
ks. Dariusz Kozłowski (nie sprawował urzędu proboszcza w żadnej z parafii w diecezji) –
salezjańską parafię w Żyrardowie,
ks. Roman Grzona (nie sprawował urzędu proboszcza w żadnej z parafii w diecezji) – par. pw.
Św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej.

Administratorami opróżnionych parafii zostali:
ks. Sylwester Krawczyk (nie sprawował urzędu proboszcza w żadnej z parafii w diecezji)
został mianowany administratorem par. św. Stanisława w Boguszycach,
ks. Paweł Pietrzak – par. w Babsku,
ks. Zbigniew Pilichowski – par. w Kurzeszynie.
ks. kan. Zbigniew Przerwa, proboszcz par. pw. NMP obejmie w najbliższych dniach
probostwo w Łowiczu (kościół pw. MB Nieustającej Pomocy).

Zwolnieni z urzędów wikariuszy, bez mianowania w innej parafii zostali:
ks. Mateusz Adamski z Wysokienic, ks. Roman Grzona z Puszczy Mariańskiej, ks. Grzegorz
Gumieniak ze Skierniewic, ks. Wojciech Kluska z Żyrardowa i ks. Krzysztof Przesmycki z
Mszczonowa.
Ksiądz Grzegorz Gumieniak przeszedł do Instytutu Braci Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich.

Kapłanów w parafiach zastąpią:
ks. Piotr Jóźwiak (zwolniony z par. św. Wawrzyńca w Kutnie) mianowany został wikarym w
par. św. Jakuba w Skierniewicach,
ks. Grzegorz Słomiński (par. św. Wojciecha w Białej Rawskiej) pracować będzie w par. pw.
NP NMP w Rawie Mazowieckiej,
ks. Tomasz Stępniak (par. św. Bartłomieja w Domaniewicach) w najbliższych dniach posługę
rozpocznie w par. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie.
Decyzją biskupa ks. Waldemar Ligaszewski od 25 sierpnia zacznie posługę wikariusza w parafii
pw. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej.
Ksiądz Łukasz Warzyński mianowany został wikariuszem w par. pw. Św. Jana Chrzciciela w
Mszczonowie.
Ksiądz Jakub Świerczyński został odwołany z rawskiej par. pw. NP. NMP i powołany na wikariusza
w par. św. Wawrzyńca w Kutnie.
Ksiądz Michał Wasilewski został odwołany z par. w Żyrardowie i mianowany wikariuszem w par.
pw. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu.

Ksiądz Robert Wolniewski mianowany został rezydentem par. pw. MB Pocieszenia w Żyrardowie.
Na liście kilkudziesięciu zmian personalnych dotyczących dekanatów z terenu powiatów
skierniewickiego, rawskiego i żyrardowskiego jest również zmiana dotycząca diecezjalnej rozgłośni.
Ks. Rafał Nawrocki mianowany został dyrektorem Agencji Reklamowej Victoria. Z funkcji zwolniony
został ks. Łukasz Warzyński.
Dwaj neoprezbiterzy odebrali pierwsze dekrety, posyłające ich do pracy duszpasterskiej, wcześniej
(30.05) przyjęli święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Dziuby.
Neoprezbiterami w diecezji łowickiej zostali: ks. Piotr Paweł Zieliński z par. pw. Świętych
Męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie oraz ks. Damian Wiśniewski z par. pw. św. Floriana w
Nowem.
W najbliższych dniach, na mocy dekretów biskupa, zostaną posłani do posługi w poszczególnych
częściach diecezji. Ksiądz Damian Wiśniewski mianowany został wikariuszem w par. św.
Wojciecha w Białej Rawskiej a ks. Piotr Zieliński pracować będzie w par. św. Marcina w
Wysokienicach.

O szczegółach nominatów napiszemy w najbliższym 2 lipca wydaniu Głosu.
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